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A művelődési otthonok hálózatának
kialakítása Szolnok megyében (1946-1951)
1949. november 27-én Békésen felavatták a község művelődési otthonát. Ezzel
az ünnepélyes aktussal vette kezdetét az országban a művelődési otthon-
mozgalom.

.,A művelődési otthonoknak, ahogyan a neve Is kifejezi, valóban a demokratikus kultúra ott-
honává kell válnia...
Meg kell szervezni az olvasókört, a rádió fontos közvetítésének csoportos meghallgatását, fon.
tos filmek megtekintését, a látottak megvitatását, az újságok — elsősorban a Szabad Nép és a
Szabad Föld — rendszeres olvasását és fontos cikkeinek megbeszélését és tanulmányozását.
Előadásokat kell rendezni a termelési és techniWai tapasztalatok kicserélésére, a belpolitikai, a
nemzetközi politika kérdéseinek, az irodalom, q művészet, a természettudományok és a neve-
lésügy problémáinak ismertetésére. Nagy gondot fordítani a vezetőségnek a kulturális mozga-
lom terjesztésére és színvonalának emelésére, énekkarok, zenekarok, színjátszó-, tánc- ésbáb-
csoportoíc szervezésére és támogatására." (1)

Ezekben körvonalazta a művelődési otthonok feladatát az avatóbeszédet
mondó Népművelési Minisztériumi államtitkár. Losonczy Géza. S az elsőt a
következő években százak, ezrek követték a falvakban, városokban, üzemek-
ben: meeteremtődött a népművelés addig kialakulatlan intézményrendszere.

Röviden azt szeretném bemutatni, hogyan kezdődött meg a művelődési
otthoni-hálózat kiépítése Szolnok megyében a 40-es évek végén, az 50-es évek
elején. A korabeli helyzet jobb megértése érdekében célszerű visszanyúlni a
felszabadulást megelőző évekbe, s felvázolni a megye népművelésének hely-
zetét, tárgyi adottságait.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Törvényhatósági Iskolánkívüli Népmű-
velési Bizottságának a vármegye területén az 1942/43. évben folytatott népmű-
velési tevékenységről készített beszámoló jelentéséből2 a következőket tudhat-
juk meg: népművelési és közműveltségi előadás 5285 volt, tanfolvam összesen
40 (analfabéta, alapismereti, egészségügyi, nőnevelő. stb.), műkedvelő előadás
254. 38 dalos egvesület. 17 hangverseny. 115 közrádió (zömük régi). A Nép-
művelési Bizottság 199 helyet tart nyilván, ahol népművelés folyik. Ezek nem
kimondott kultúrházak, hanem egyesületek, körök előadótermei.

..Vármcrvénk- területén eddie 1.1 kultúrház «vmH. de n többi községek is érzik ezeknek a liiá-
nv;H. mert a meglévő helyiségek korlátolt befogadó-képessége és a vetítéshez szükséges fel-
szerelés miatt nem felelnek meg. Igv Szolnok megvri város is tervezi egy népkönyvtárral,
múzeummal egybeépített kultúrház felépítését. A vármegyei közgyűlés már le is tárgyalta és
határoz9»'lag kimondotta a megvalósítását." (3)

A háború pusztításai következtében a népművelés szerény tárgyi feltételei
még inkább romlottak, a tevékenység csökkent, illetve szünetelt az 1944/45-ös
tanévben.

A felszabadulást követő évek 1948-ig a szabadművelődés korszakaként
ismeretesek a művelődéstörténetben.
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,,Ez a művelődéspolitika a kormánykoalíciónak megfelelően teret adott a kispolgárság, a res-
taurációra törekvő burzsoázia, a tömegekre jelentős hatást gyakorló egyház nézeteinek, de a
kommunistálc bizonyos igényeinek i s . . . A szabadművelődés ideológusai a történelemben nem
ismertéki el az osztályharcot és ezért a kultúrát is osztályok felettinek tek inte t ték . . . " (4)

A Vallás és Közoktatásügyi Miniszter 12.100/1945. rendelete nyomán alakult
meg az Országos Szabadművelődési Tanács, majd a megyei népművelési taná-
csok. Megyénkben a Népművelési Tanács 1945. november 23-án alakult meg
181 taggal.5 Megkezdődött a népművelési munka, természetesen igen szerény
anyagi és tárgyi feltételek között. A vármegyei szabadművelődési felügyelő a
Vallás és Közoktatásügyi Miniszter (továbbiakban VKM) 40475/1974. (VIII.)
ü. o. számú utasítására körlevélben kéri valamennyi szabadművelődési ügy-
vezetőt a község történetének és szociális helyzetének felvázolására, a népmű-
velés fontosabb adatainak, a szabadművelődési tevékenység részletes ismerte-
tésére 1945-től. A minisztériumnak küldött jelentésből idézzük:

,,. . . a megye 6 városában és 50 községében mindenütt működnek szabadművelési tanácsok.
Vagyoni állományukat tekintve:

Kultúrház 22 (ebből városon 9)
Vetítőgép 4 (ebből városon 1)
Filmgép 2 (ebből városon 1)
Rádió 4 (ebből városon 11
Bábjáték-felszerelés 2 (ebből városon 1)
Szabadművelődési könyvtár 69 (ebből városon 9)
Könyvtári kötetek db száma 11331. ebből városon 4174 meglétéről számolnak be.

Dologi ellátottság szempontjából tehát még mindig szerény és szegényes a helyzet. . ." (6)

A Vármegyei Szabadművelődési Felügyelőség 1946, 1947, 1948. évi iratai-
ból megállapítható, hogy foglalkoztak néhány községben kultúrterem, kultúr-
ház kialakításával, javításával. így Jászapátiban7, Pusztamonostoron8. Jászalsó-
szentgyörgy község szabadművelődési tanácsa 2500 Ft államsegély kiutalását
kéri 1948. január 30-án kultúrterem létesítéséhez, melyet a vármegyei szabad-
művelődési felügyelő a VKM-hoz terjesztett fel9.

A kultúrházak létesítésének gondolata, a lehetőségek fölmérése, az átala-
kításra számításba vehető épületek fölmérése érzékelhetőbben 1948-tól érző-
dött. Ebben szerepet játszott az a tény, hogy a politika küzdőterén a Kommu-
nista Párt befolyása, a politikai hatalomból való részesedése kemény politikai
csatákban egyre nagyobb méretűvé vált, s a párt programja egyre jobban
érvényesült a kulturális életben is. A Magyar Kommunista Párt 1947. január-
jában elkészített 3 éves tervjavaslata a beruházások értékének 26,07%-át szo-
ciális, kulturális intézményekre szánta.10 A javaslat döntő szempontként vette
figyelembe a termelékenység növelését és a falut szolgáló beruházások foko-
zását, „melyek révén a_ faluban gazdasági, egészségügyi, kulturális szempon-
tokból már a legközelebbi években döntő javulás fog beállni.. ."a A 3 éves terv
célja: „megszüntetni a vagyonos osztályok műveltségi monopóliumát!", ezért a
kultúra építését alulról kezdi: „a magas kultúrát is a népi műveltség széles
alapjaira akarja építeni".13 A demokrácia közoktatása kiindulásának az általá-
nos iskolát tekintik. A népművelés kibontakoztatását lényeges kérdésnek
tartja.13

Az MKP tervjavaslatát egyeztették a Szociáldemokrata Párt hároméves
tervjavaslatával, s kialakult a közös tervjavaslat, melyet 1947. július 1-én a
nemzetgyűlés törvényerőre emelt, s megkezdődött 1947. augusztus 1-től a 3
éves terv végrehajtása.14

A helyi kulturális élet kibontakoztatásához szükséges épületfeltételek biz-
tosítására irányuló kezdeményezések ezután még erősödnek. A VKM 224.815/'
1948. VIII. ü. o. számú körlevele felhívja a figyelmet arra, hogy a két munkás-
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párt egyesülésének megtörténtével megürülnek vagy fölöslegessé válnak egyes
párthelyiségek. ,,.. .Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy erőteljes sza-
badművelődési tevékenység csak ott tud megindulni és kibontakozni, ahol
kultúrház vagy más megfelelő helyiség áll rendelkezésre. Éppen ezért fontos-
nak tartom, hogy a munkásság és parasztság nagy tömegei részére a kultúr-
házak létesítéséig átmenetileg is minden helységben álljon rendelkezésre könyv-
tár, olvasóterem stb. céljait szolgáló helyiség..." Ezt a felhívást a vármegye
szabadművelődési felügyelője körlevélben továbbította a községi szabadműve-
lődési ügyvezetőkhöz.

A körlevélre válaszolva a jászfelsőszentgyörgyi ügyvezető jelentette, hogy
felszabaduló párthelyiség ugyan nincsen, de a (nemzeti) bizottságtól a kultúr-
házat díjtalanul megkapta addig is művelődési célokra. A jászárokszállási ügy-
vezető a Szociáldemokrata Párt volt helyiségét, a korábbi Katolikus Legény-
egylet épületét kéri szabadművelődési célokra.15

A VKM 225.574/1948. VIII. főo. sz. körlevelében adatgyűjtést rendelt el a
megyékben az 1947. augusztus 1. után az összes kulturális épületnél történt
beruházásokról. A jelentésben csak a vármegyétől, a községtől vagy más közü-
leti hatóságtól, szervezettől, magánosoktól kapott „.. .olyan nagyobb összegű
beruházásokat kellett feltüntetni..., amelyek az épület használhatóságát elő-
mozdították. . ." A kisszámú válaszlevél közül mindössze két településről (Tisza-
süly, Dévaványa) jelentettek 500 Ft értékű javítási munkát.16

A vármegyei szabadművelődési felügyelő 1948. júniusában arról számolt
be, hogy ,,az MDP szolnoki falujáró csoportja közbenjárásomra készséggel vál-
lalkozott arra, hogy a vármegye községeiben levő kultúrházakat.. . falunap
keretében rendbehozzák, ha a község az anyagot biztosítja. A dolgozó csoport
első munkáját a vezsenyi kultúrházon végzi.. ." i7

Az 1948. szeptember—október hónapokban megalakított helyi kulturális
bizottságok több helyen foglalkoztak alakulásukkor kultúrházak építésével,
így Pusztatenyő 8 700 Ft államsegélyt kér a kultúrház újjáépítésére, Kőtelken
„legjobb volna külön épületet emelni, mely biztosítaná az ifjúság egyetemessé-
gének odajárását". Kunhegyesen a kultúrház kérdését a község „egyik égető
kérdésé"-nek tartják.18

Az 1948/49. évre kiadott megyei szabadművelődési tájékoztató felhívja a
községi szabadművelődési ügyvezetők figyelmét a kultúrházakra:

A távoJbabi tervek célja az. hogy minden községben legyen kultúrház, mely a község
művelődési központja lesz. Míg a kultúrházak hálózatának terve meg nem valósul, az iskolák-
niik kell a művelődési központnak ezt a szerepét betölteni. Az ügyvezetők azonban indítsanak
már ebben az évben is társadalmi mozgalmat rongált épületek. romházak helyreállítására,
kultúrházak építésére." . . . (19)

A VKM VIII. 226.558/1948. számú levele elrendeli ,,az ország összes kul-
túrházainak minden szempontra kiterjedő statisztikai feldolgozásá"-t, amely
„eddig még n e m történt meg", 2 0 majd n é h á n y hónap múlva ismét részletes
jelentést kérnek a kul túrházak helyzetéről.

Hamza Dezső vármegyei szabadművelődési felügyelő 1948. októberében
készített jelentéséből idézzük az alábbiakat : „Vármegyénk területén levő hasz-
nálható kul túrházak vagy ilyen célra szolgáló épületek és helyiségek egy-két
kivételtől el tekintve javításra szorulnak ül . berendezésük h i á n y o s . . . A 2. ro-
vatban fel tüntetettek részben nagyobb átalakítással, részben a megkezdett
építkezések befejezésével hozhatók használható ál lapotba". A vármegyei szám-
vevőség fölhívására összeállította az ügyvezetői jelentések alapján a kul túr-
házak helyreállítási költségét.
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1. Hol van használható kultúrház vagy egyéb helyiség?

helység

Jászberény
Karcag
Abádszalók
Besenyszög
Dévaványa {x>
Jászfelsőszentgyőrgy
Jászszentandrás
Kenderes
Mesterszállás
Pusztamonostor
Tiszaroff
Tiszasüly
Vezseny
Tisza földvár—Homok
Felsőszászberek

jegyzet

B
B

J
J

J
J

J
J
J
J

(x) = 1950. január 30-től Békés megyéhez tartozó község.

2. Hol van használhatatlan kultúrház vagy egyéb helyiség?
Túrkeve, Jászfényszaru (EPOSZ), Kengyel (FÉKOSZ), Jánoshida (átalakí-
tandó), Kőtelek (EPOSZ), Kunhegyes (átalakítandó), Jászapáti, Szajol (épí-
tik), Tiszabő, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszaföldvár (református), Tiszaszent-
imre (FMSZ), Tószeg, Zagyvarékas, Fegyvernek—Örményes, Pusztatenyő.

3. Hol nincs kultúrház vagy egyéb helyiség?
Kisújszállás, Mezőtúr, Szolnok, Alattyán, Cibakháza, Csépa, Fegyvernek,
Jászalsószentgyörgy, Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászjákó-
halma, Jászkisér, Jászladány, Jásztelek, Kuncsorba, Kunmadaras, Kun-
szentmárton, Nagykörű, Nagyrév, Rákócziújfalu, Szelevény, Tiszagyenda,
Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszapüspöki, Tiszasas, Tiszaug, Tiszavárkony, To-
majmonostora, Törökszentmiklós. Űjszász, Nagykörű—Csataszög, Kőtelek—
Hunyadfalva, Rákóczifalva—Újtelep, Törökszentmiklós—Surján, Szolnok—
Szöllő, Törökszentmiklós—Óballa, Törökszentmiklós—Pozderkahalom, Ve-
zseny—Szöllő, Hevesivány, Tenyősziget."21

Érdemes elidőzni e jelentésnél. A jelentés 74 várost, községet, külterületi
központot sorol föl. Ezek közül 15 helyen van kultúrház, azonban mindössze 5
alkalmas akkori állapotában működésre. 17 településen használhatatlan, 42
helyen egyáltalán nincs még olyan helyiség sem, amelyet kultúrház céljaira
igénybe vehetnének. Elképzelhető, hogy — főként a 3. csoportba sorolt tele-
pülések némelyikénél — túloznak az esetleges államsegély reményében, azon-
ban e feltételezéssel együtt az 1949-től megélénkült művelődési ház építési-
kialakítási törekvések, akciók eredményeit ehhez a helyzethez kell mérni.
(Megjegyzem, hogy Szolnokon 1948-ban több üzemi kultúrotthon működött,
azonban városi intézmény nem volt.) Az országos művelődéspolitikai célkitű-
zésekkel összhangban elsőízben 1949-ben kapott a megye jelentősebb összeget
kultúrházak kialakítására.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye alispánja 1948. októberében a községi
elöljáróságokhoz körlevelet küldött a kultúrházak építésével kapcsolatban.22
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„Az Országos Tervhivatal az 1S49. év folyamán a vármegye eddigi eredményeihez mérten a kul-
turális vonalat is lényegesen emelni akarja, s így a vármegye területén számos kultúrház lé-
tesítését határozta el. Elsősorban is azolc a községek jöhetnek számításba, ahol csekélyebb
átalakítással vagy bővítéssel oldható meg a kultúrház létesítésének kérdése".

Az elöljáróságoknak jelenteni kellett: „...kultúrházat hogyan tudna léte-
síteni. .. tehát a létesítés körülményeit, a létesítés összes költségét, valamint
azt is, hogy a költségből mennyit vállal a község saját költségvetésében."

Az alispán levelére 28 községi elöljáróság válaszolt. Üj kultúrház építésé-
hez kért államsegélyt Jászboldogháza (200 000 Ft), Tiszagyenda (300 000 Ft),
Fegyvernek, Jászszentandrás (10 ill. 15 000 Ft saját hozzájárulást tudnának
adni), Jánoshida (129 000 Ft), Tiszaszentimre (80 000 Ft), Kengyel (113 000 Ft),
Jászapáti, Hevesivány, Jászalsószentgyörgy (268 718 Ft). A többi községi elöl-
járóság (Tiszaderzs, Zagyvarékas, Pusztamonostor, Vezseny, Törökszentmiklós,
Kenderes, Tiszabura, Kunhegyes, Kőtelek, Jászfényszaru, Tiszaroff, Beseny-
szög, Tiszabő, Jásztelek) különböző helyiségek (meglevő kultúrterem, mozgalmi
helyiség, iskolaépület, stb.) kibővítéséhez, tatarozásához kért különböző össze-
gű támogatást 1 000 Ft-tól 60 000 Ft-os nagyságrendig. Több község az átala-
kítandó épület tervrajzát és költségvetését is mellékelte (pl. Kengyel, Jászalsó-
szentgyörgy, Jásztelek, Jászapáti). Tiszaföldvár utasítást kér „a község tulaj-
donát képező kultúrház tervének kidolgozására". A már említett Fegyverne-
ken és Jászszentandráson kívül mindössze Zagyvarékas (2 000 Ft), Pusztamo-
nostor (1 000 Ft), Törökszentmiklós (két épülethez összesen 10 000 Ft), Kőtelek
(2 000 Ft értékű társadalmi munka), Jászfényszaru (4 000 Ft) községek elöljá-
rósága jelezte, hogy a feltüntetett összeget tudják költségvetésükben biztosí-
tani. A kunhegyesi községi elöljáróság jelentése szerint a volt 8 szobából álló
jegyzőlakásból „kevés költséggel a legkorszerűbb kultúrházat lehetne... ki-
alakítani". Ennek költsége 50 000 Ft, melyből a község 25 000 Ft-ot biztosít.

1949-ben átalakult a népművelés szervezete. Január 1-én létrejött a Nép-
művelési Minisztérium. Az év végén megszűnnek a szabadművelődési tanácsok,
helyettük a megyéknél népnevelési bizottságok alakultak ideiglenes jelleggel.
A Vármegyei Szabadművelődési Felügyelőség helyett Megyei Népművelési
Központ alakult, élén a megyei ügyvezetővel. 1950 közepétől kialakul a tanácsi
szervezet: júniusban megalakult a Megyei Tanács Oktatási és Népművelési
Osztálya. Október 22-én az első tanácsválasztással létrejön a tanácsi szervezet,
ezzel megszűnik az eddigi ideiglenes jellege.

A Vármegyei Szabadművelődési Felügyelőség 1949. évi iktatókönyvének
tanúsága szerint23 az év folyamán több esetben foglalkoztak a kultúrházak léte-
sítésével, felújítási kérelmekkel, így pl.: Jánoshidán kultúrház létesítése, jász-
kiséri, kunhegyesi, tiszaföldvár—homoki, kőtelki kultúrházak berendezési kér-
dései, javaslatot készítettek a kultúrházakra kapott hitel felosztására; az iratok
azonban elvesztek, nem kerültek be a levéltárba.

A kultúrotthonok szervezése az év során meggyorsult. A vármegyei sza-
badművelődési felügyelő ill. megyei ügyvezető 1949. októberi jelentése arról
ad számot, hogy a kengyeli és cibakházi kultúrházak építkezési munkái ismét
megindultak. A novemberi jelentés szerint „igen nagy érdeklődés van" a kul-
túrotthonok szervezése iránt. „Néhány kastély is átalakítható lenne, pl.: Tisza-
inokán, Bánhalmán, stb..." Decemberben már azt jelentette, hogy „az önálló
kultúrotthonok szervezése komoly lendületet vett a megye területén. 14 helyen
már teljesen kész, felavatásra váró kultúrotthon van, melyet a község dolgozói
teljesen a maguk erejéből rendeztek be... További 20 olyan kultúrotthon áll
szervezés alatt, ahol kisebb-nagyobb államsegélyre lenne szükség."20
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A Szolnok megyei Néplap 1950. január 14-én vezércikkben foglalkozott a
kultúrforradalom kérdéseivel. Megállapította, hogy jelentős eredmények szület-
tek a kulturális élet területén. A kultúrotthonokkal kapcsolatban a következő-
ket írja:

„A fejlődést látjuk. . . annál a mozgalomnál is, amely néhány honarj alatt „kultúrotthon
klubszervezési mozgalom" néven megmozgatta a megye egész lakosságát. Pártunk felhívása
nyomán a megye helységeiben tömegével indult meg a spontán tömegmozgalom kultúrottho-
nok létesítésére . . . megvan szervezve a mozgalom és annyira előrehaladott, hogy a dolgozók
az építkezést, helyreállítást stb. saját erejükből, állami segély nélkül hajlandók megindítani a
következő községekben: Dévaványa, Ojszász, Tiszaderzs, Tiszainolca, Szapárfalu. Jászszentand-
rás, Tiszaug, Kisasszonyszőllő, Zagyvarékas, Jászalsószentgyörgy. Cibakházán és Kengyelen a
hároméves terv keretében már felépült a típus-kultúrház . . .
. . . Az ötéves terv Szolnok megye kulturális viszonyait nagymértékben meg fogja javítani. Az
öt év folyamán hét típus-kultúrház épül állami segítséggel a megye területén . . .
Az ötéves terv végére nem lesz a megyében olyan község, amely nem rendelkezne könyv-
tárral, mozival és kultúrotthonnal." (27)

A megye első kultúrotthonát 1950. február 12-én Kunhegyesen avatták fel.
Avatóbeszédet Benedek Emma, az MDP MB ágit. prop. osztályának vezetője
mondott. A Szolnok megyei Néplap korabeli számából megtudjuk, hogy „46 000
Ft-os költséggel átalakították, berendezték a községbeli régi főjegyzői lakást
állami támogatás nélkül, a saját erejükből". Az új kultúrház földszintes épület,
van benne vendégszoba, könyvtárhelyiség, könyvek, nagy olvasóterem, ének-
szoba,, zeneszoba, játékszoba. Este az MDP kultúrhelyiségében műsoros est
volt, ahol beszédet mondott Tanner József, a Népművelési Minisztérium fő-
osztályvezetője.28

Az országos szervek nem voltak elégedettek a kultúrotthon-mozgalom
Szolnok megyei eredményeivel. A Népművelési Híradó 1950. márciusi számá-
ban a következők olvashatók a Zavarok vannak a kultúrházakkal kapcsolatban
c. cikkben: ,,A Szolnok megyei jelentés egy új «téregység» fogalommal, a «te-
remházzal» ismertet meg bennünket. Hallottunk már olyan házról, amelyben
csak egy terem van, de a kunhegyesi kultúrterem esete egészen más! Ugyanis
itt a kultúrterem hét szobából álló kultúrház. Tiszainokán is van egy olyan
kultúrterem, amely nyolc szobából áll. — Kérdezzük, hogy állunk Szolnok
megyében?"29

Az utóbbi kérdésre választ kapunk a Megyei Népművelési Központ 1950.
márciusában a Népművelési Minisztériumnak küldött jelentéséből. Az összesítő
táblázat 51 intézmény ill. település adatát tartalmazza. Az épületek állapotát
3 esetben tartják jónak, 12-t használhatónak, egyet megfelelőnek, javítást ösz-
szesen 16 épületen kellene végezni. Bútor nincs egy intézményben. 15 helyen
viszont nincs intézmény, Túrkevén, Kengyelen pedig akkor épült. A bútorzat
szinte mindenütt székekből, padokból, asztalokból, szekrényekből állt, számos
helyen csak székek, padok voltak. Az épületek rendbehozatalára az összesítő
szerint mintegy 110 000 Ft kellene, társadalmi hozzájárulás kismértékű, néhány
esetben „reménytelen". A kultúrház munkáját gátló körülményt ennek elle-
nére a 34 intézmény közül 24 helyen nem találtak. A többi helyen általában a
bútorhiányt említik, mint gátló körülményt. A jelentésből azt is megtudjuk,
hogy összesen 13 működő kultúrház van, továbbá hogy 4 járási székhelyen van
működő intézmény.30 Az adatok pontosságát — s ebben a jelentés összeállítóinak
esetleges felületessége mellett bizonyára közrejátszott a kor fokozatosan kibon-
takozó, a mennyiségi eredményeket hajszoló versenyszelleme — nehéz ellenőrizni,
ugyanis az iratok számos ellentmondó adatot tartalmaznak. így az előző jelentés-
sel szemben az 1S50. április havi népművelési munkáról szóló jelentésben az olvas-
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ható pl., hogy a tervhivatal kérésére feltérképezték a megye kultúrotthon-
helyzetét, s eszerint 41 működő kultúrház, 28 kultúrterem van, s 10 községben
ill. tanyaközpontban nincsen semmilyen objektum. Az épületek 80%-a elhanya-
golt állapotban van, rendbehozatalukhoz tervhivatali segélyt kérnek. 20—30%-
uk átalakítását a helybeli lakosság társadalmi munkában vállalná.31

Az eddigiekből kitűnik, hogy a meglevő intézmények illetve a kultúrháznak
számba jöhetők döntő többsége rendkívül rossz körülmények között létezett.
Csaknem minden helyen — a kultúrházak létesítését szorgalmazó jelentős pro-
paganda ellenére, a helyi anyagiak szűkössége miatt — legfeljebb központi
támogatásból tudtak volna jobb körülményeket teremteni.

Az előbbiekben vázolt helyzethez képest az 1950-re kiutalt 150 000 Ft épít-
kezési, valamint 100 000 Ft berendezési és felszerelési tervösszeg bizony nagyon
kevésnek tűnik. Ennek felhasználását a következők szerint tervezték a megyei
népművelési szervek:

Kultúrházak épftésére:

1. Jászkisér
2. Jánoshida
3. örvény
4. Tiszabő
5. zagyvarékas

ultúrházak berendezésére, ill

1. Jászalsőszentgyörgy
2. Karcag
3. Vezseny
4. Jászszentandrás
5. Törökszentmiklós
6. Kispó
7. Tiszavárkony
8. Toinajmonostora
9. Ojballa

10. Tiszaszőlős
11. Tótkér

(32)

11 544 Ft
57 723 Ft
29 201 Ft
30 238 Ft
19 867> Ft

tatarozására:
110OO Ft
15 000 Ft
8 000 Ft
8 000 Ft

14 000 Ft
8 000 F t
8 000 Ft
8 000 Ft
8 000 Ft
5 009 Ft
7 000 Ft

A Népművelési Minisztérium 1950. augusztus 1-én a Szolnok megyei Beru-
házási Vállalatot a következő kultúrházépítésekkel bízta meg augusztus 5-i
kezdéssel, december 1-i befejezéssel:

a beruházás helye hitelkeretörvény 29

Jászalsószentgyörgy 9,6 Jánoshida 53.9
Karcag 17,8 Tiszabő 40
Jászkisér 5,5 Zagyvarékas 19

összesen: 163,8 (33)

A Népművelési Minisztérium július 2-án körlevelet adott ki augusztus 20.
megünneplésére. Felhívta a figyelmet, hogy az ünnepen avassák fel ünnepélye-
sen a kultúrotthont, vagy kezdjenek hozzá az új kultúrház építéséhez, rendbe-
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hozatalához, hogy „minél többen kapcsolódjanak be munkafelajánlásaikkal az
építésbe."35

A Megyei Tanács Népművelési Alosztálya 1950. július 28-án versenyfelhí-
vást tett közzé a kultúrotthonok szervezésére. Űtmutatóként az akkor megjelent
„A falusi kultúrotthonok működési szabályzata" c. brossurát ajánlja. A neve-
zéseket augusztus 10-ig kellett beküldeni a versenyben résztvevőknek, s ki kel-
lett hívni egy hozzájuk hasonló község népművelési bizottságát „azzal a felté-
tellel, hogy augusztus 20. előtt a kultúréletet és a kultúrotthont be- (sic!) szer-
vezik". A győzteseknek „komoly gazdasági támogatást" helyeztek kilátásba.36

Az augusztus 20-i ünnepségekről készített helyi jelentések szerint Jászárok-
szálláson, Kunszentmártonban avattak kultúrotthont. Mezőtúron — az épületbe
ugyanakkorra szervezett vacsora miatt — auguszus 23-ra halaszottak az
avatást.37

A megye 40 községében foglalkoztak a kultúrotthon kérdésével, a nyári
„fontos politikai akciók" miatt eddig csak 8 helyen avatták föl. Politikai ered-
mény, hogy mindenütt meg akarják szervezni a közös kultúrotthont. Néhány
helyen (Törökszentmiklóson, Tiszainokán, Öcsödön) a kiválasztott helyiséget
más célra adták át. Az MDP MB és a tömegszervezetek segítették a kultúr-
otthon-szervezést. Párttitkári értekezleten is beszéltek erről. A tiszatenyői nép-
művelési bizottság „augusztus 1-én versenyre hívta ki a megye minden népmű-
velési bizottságát a kultúrotthonok szervezésére ill. beindítására." A felhívás-
hoz 8 település csatlakozott. A kultúrotthonok lassú szervezése sok helyen „az
ellenség aknamunkájára vezethető vissza". A legtöbb helyen az okozza a nehéz-
séget, hogy „a tömegszervezetek vonakodnak átadni saját épületeiket kultúr-
otthon céljára. 111. csak úgy adnák, ha ugyanannyi helyiségből álló épületet
kapnának cserébe. Ez pedig azt jelenti, hogy a kultúrotthon közös erővel való
látogatásával, ill. támogatására sem lehetne számítani" (pl. Jászapátiban,
Öcsödön, Nagyréven).

Több helyen előzetes megbeszélés nélkül más célra veszik igénybe a kultúr-
otthont. Nehézséget okoz az is, hogy „a MOKÉP helyi szervei a legmerevebben
elzárkóznak az együttműködésnek még a gondolatától is". A községek egy
részében „teljesen új építést akartak eszközölni", az ilyen helyen komoly tár-
sadalmi hozzájárulást is ajánlottak fel, pl. Jászalsószentgyörgyön a 132 000 Ft-
nak a felét, Jászladányban 52 000 Ft-ból 22 000 Ft-ot.

A megyében „több községben megmutatkozik az érdeklődés a kultúrotthon
szervezése iránt, de a tömegszervezetek még nem jutottak el az épületfelajánlás
gondolatáig", a működő kultúrotthonok munkája további ösztönzést jelent
majd a szervezéshez.3*

1S50. augusztus 15-én megalakult az Ideiglenes Megyei Tanács. A Megyei
Tanács Végrehajtó Bizottsága 1950. október 17-i ülésén megtárgyalta a nép-
művelési csoportvezető jelentését a népművelési szervek munkájáról és fel-
adatairól. A szabadművelődési hálózat 1950. január 1-én népművelési egysé-
gekbe szerveződött. 34 kultúrházat mutattak ki, de nincs ennyi, mert „kultúr-
háznak könyvelték el, ha volt a kocsma mellett egy nagyterem színjátszás cél-
jára". A létrejött Megyei Népművelési Bizottság is kezdeményezi a kultúrott-
honok létesítését, de a nyári mezőgazdasági munkák gátolták ezt. „Jelenleg 5
üzemi és 8—10 olyan falusi kultúrotthon van, ahol a munka színvonala jó".

A jelentés a kultúrotthon-mozgalom kiszélesítése komoly akadályának
tartja az erre alkalmas épületek más irányú kihasználását. A végrehajtó bizott-
ság a következő határozatot hozta:
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,,Hivatkozással arra, hogy dolgozóink kultúrélelének szétforgácsoltságát csak a kultúrotthon
mozgalom szélesebb alapokra való helyezésével lehet megszüntetni, a V. B. kimondja, hogy
valamennyi nelyi tanács a tömegszervezetek igényeinek összehangolásával jelöljön ki kultúr-
otthon céljaira alkalmas épületet, és ezek rendeltetésszerű felhasználását munkafelajánlás
útján biztosítsák." (39)

A kultúrotthonok létrehozása tovább folytatódott, s decemberben, Sztálin
születésnapján — többek között — Jászdózsán, Jászszentandráson, Tiszaszőlő-
sön avatták fel ünnepélyesen az intézményt, Tiszaigaron, Tiszaderzsen, Nagy-
ivánon, Pusztakócson pedig klubot nyitottak. A korabeli jelentések beszámol-
tak arról, hogy az avatás nagy esemény volt a falvakban, többszázan vettek
részt ezeken/'0 1950. december 31-én a megyében 15 területi (községi, városi)
és 11 üzemi kultúrotthon volt. 1951-re pedig újabb 17 területi és 2 üzemi kul-
túrotthon szerepelt a tervnyilvántartásban.''1

Az MDP II. kongresszusa határozata alapján a Népművelési Minisztérium
továbbra is megkülönböztetett figyelmet fordított a kultúrotthon-beruházások-
ra. 1951 áprilisától havonta kellett jelenteni a Népművelési Alosztálynak a kul-
túrházak beruházásait (hol fejeződött be, mi a lemaradás oka)/'3 Márciusban 13
intézménynek rendeltek bútorokat. A beruházások kivitelezése nagy nehézsé-
gekbe került. Egyrészt nincsenek tervek, mert nincs tervkészítő csoport a be-
ruházási vállalatoknál, másrészt a Tatarozó NV még a nagyobb beruházásokat
sem tudja elvégezni. Több helyen kisiparosokat bíztak meg e munkákkal, azon-
ban nincs elegendő építőanyag/'3 1951 júliusában 160 000 Ft póthitelt kapott a
megye kultúrotthonok tatarozására, melyből 3 intézmény kapott építkezéshez,
9 pedig bútorzat vásárlására. Az összegből kiemelten részesültek a szövetkezeti
városok: Mezőtúr, Kisújszállás, Karcag, Túrkeve kultúrotthonai.4''

A Népművelési Alosztály vezetője 1951. X. 15-én arról adott számot, hogy
megvalósult 2 járási és 9 falusi kultúrotthon-bővítés 718 000 Ft értékben. Ko-
moly nehézséget okoz, hogy ,,a bővítésre kerülő kultúrotthonok nagy részében
a helyi tanácsok gabonatároló magtárat létesítettek, emiatt a beruházási válla-
lat nem tudta a munkát megkezdeni."'"

A kulturotthoni beruházásokat megnehezítette az akkor már szinte minden
területen érvényesült „tervlebontás", az erősen centrális irányítás, a miniszté-
riumban született döntések, amelyek szükségképpen nélkülözték a helyi ismere-
tet. Ennek igazolására álljon itt egy részlet a Megyei Tanács V. B. Népművelési
Osztály vezetőjének leveléből.

„A Népművelési Oosztály megszabta a beruházások összegét és az abból létesítendő tárgyak
milyenségét is a megyei osztály meghallgatása nélkül, s emiatt nem mindig azt a területet
fejlesztjük, amire a legnagyobb szükség van. pl ebben az évben 1 járási és 25 falusi kultúr-
otthon fejlesztését támogathatjuk a Minisztérium szerint, holott olyan városok vannak kul-
túrotthon nélkül, mint Szolnok, Jászberény." (46)

A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 1951. május 2-i ülésén ismét meg-
tárgyalta a kultúrotthon-mozgalom fejlesztését. A jelentés megállapítja, hogy
25 falusi és 11 üzemi kultúrotthon van. Nagyrészük nem tudja segíteni az idő-
szerű gazdasági-politikai feladatokat, elhanyagolják a politikai felvilágosítást,
a szakismereti formákat, munkájuk leszűkül a művészeti munkára. Komoly
látogatottság a bálokon és a műsorokon van, főleg a fiatalok járnak. Nem jött
létre a kultúrotthonok vezetősége, a helyi népművelési ügyvezető magára ma-
rad. A berendezés általában hiányos, ülőbútor csak ott van, ahová az 1950. évi
tervhitelből jutott. Munkatervet nem csináltak, ötletszerűen dolgoztak.
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A Végrehajtó Bizottság ismételt utasítás kiadását határozta el a kultúrott-
honok létesítésére. Meghatározta továbbá, hogy ,,a kultúrotthonnal már ren-
delkező községek június 15-ig szervezzék meg a kultúrotthon vezetőségét, mely-
nek élére lehetőleg vb-tagot állítsanak". Július l-ig készítsék el a 3 hónapos
munkatervet, melynek fő területeit ugyancsak meghatározták, továbbá azt is,
hogy október l-ig javasolják népművelési iskolára a kultúrotthon-igazgatót és
a vezetőség tagjait/'7 Az MDP II. kongresszusa határozata alapján a kormány
újabb összeget biztosított a kultúrotthon-fejlesztés meggyorsítására. Az újabb
hitelből megkezdték az országban a járási kultúrházak kialakítását is.

A Megyei Tanács 160 000 Ft támogatást kapott a miniszfériumi póthitel-
ből. Az erről küldött minisztériumi levél a járási kultúrházak feladatát is meg-
határozza: „A járási kultúrház feladata: összefogni, irányítani a járás területén
működő kultúrotthonokat és segítséget nyújtani további kultúrotthonok létesí-
téséhez. .." A körlevél kitér az intézmény személyzetére, tartalmi munkájára,
az épületre, otthonos berendezésre. A megye számára Jászapátiban és Kunszent-
mártonban javasolják létesítését/'8

A Népművelési Alosztály elfogadta a javaslatot, felmérték a két intézmény
igényét. Jászapátiban eredetileg új épületet szerettek volna építeni, de ezzel a
Minisztérium nem értett egyet. Ezért a volt KlOSZ-székházat tatarozzák, to-
vábbá bútorigényt adtak be. Kunszentmártonban ugyancsak bútort kértek. A
Minisztérium a két járási kultúrház létesítéséhez összesen 129 000 Ft-ot biz-
tosított.49

1951 végén a megye 4 városában (Karcag, Mezőtúr, Túrkeve, Kisújszállás)
és 44 községében volt kultúrotthon. Nem volt városi — tanácsi — kultúrotthon
ekkor még Jászberényben és a megyeszékhelyen, Szolnokon.50

Az 1952. évi kultúrotthoni beruházások előkészítése 1951 májusában meg-
kezdődött. A Megyei Tanács V. B. Oktatási és Népművelési Osztálya bekérte a
tervhiteligényléseket. 64 község, város igényét tartalmazza az összesítés. Űj
kultúrházat 21 településen szeretnének — köztük Szolnokon —, 22 intézmény
esetében bővítésre, tatarozásra lenne szükség, a többi intézmény bútort, beren-
dezési tárgyakat szeretne.51

A Népművelési Minisztériumtól az 1952. évi megyei fejlesztési és beruházási
keretet 1951. augusztusában kapta meg a megye. Eszerint 1952-ben 25 területi
kultúrotthon, 1 járási kultúrház 550 000 Ft építési és 210 000 Ft felszerelési
költséggel létesítendő. Az útmutató szerint a Megyei Tanács Népművelési Osz-
tályának kell meghatározni a kapott keret felosztását „figyelembe véve a terü-
let kulturális ellátottságát, szociális összetételét, a kulturális munka fejlett-
ségét, a megye konkrét politikai-gazdasági feladatait."53

A rendelkezésre álló előirányzatból Nagyivánon és Tiszagyendán új kultúr-
ház építését, 9 településen pedig az épület tatarozását vagy javítását tervezték.
Ebből szándékozták megvalósítani a jászberényi Lehel épületben kialakítandó
kultúrotthont is.53

Művelődési otthonok az 1950-es évek elején a megye településeinek mint-
egy kétharmadában létesültek. Az intézmények döntő többsége rossz épület-
feltételekkel, szegényes bútorzattal rendelkezve „próbálta" valóra váltani azo-
kat a célokat, amelyekért létrehozták. A rossz működési körülmények okozta
hátrányokat a munkában számos intézmény még hosszú évekig nem tudta —
tudhatta — leküzdeni. Minden hibával, problémával együtt is — éppen a job-
ban dolgozók igazolták az új intézmények létjogosultságát, beilleszkedését a
művelődés intézményrendszerébe, a szocialista kultúra terjesztésébe.
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